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1. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU 

 

 

1.1. Objecte  

 

L’objecte d’aquest document és l’elaboració del plànol de delimitació de mesures de prevenció 

dels incendis forestals del municipi de La Fatarella (Terra Alta). 

 

En aquest cas el present document s’emmarca en l’assistència tècnica per part de la Diputació 

de Tarragona als ajuntaments de menys de 10.000 habitants per a la redacció del mateix, 

segons preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 

les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en 

terrenys forestals. 

 

 

1.2. Legislació 

 

La redacció del plànol de delimitació s’ha realitzat atenent a la legislació vigent en la matèria i a 

l’indicat en el plec de prescripcions tècniques particulars de la licitació.  

 

En relació a la legislació vigent citar: 

 

 La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 3879, de 

08.05.03). 

 El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407, de 

16.06.05). 

 La Llei 2/ 2014, de 28 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector 

públic, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003 (títol, i articles 1, 2.1, 3.1, 4.1, i 5.1).  

 Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340, de 30.03.17) que 

modifica l'apartat 4 de l'article 4 i l'apartat 1 de l'article 7 de  l'antiga Llei 5/2003 de 22 d'abril 

que resten redactats de la següent forma: 

Article 4, apartat 4 

« En relació amb els treballs de neteja a què fan referència les lletres a, b i e de l'article 3.1, si no 

els han fet els subjectes obligats, correspon al municipi de fer-los. El municipi pot establir la taxa 

per a la prestació d'aquests serveis d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals. 

Així mateix, corresponen al municipi les tasques de neteja dels vials i els camins interns i d'accés a 

la urbanització, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.» 

Article 7, apartat 1 

«Sens perjudici de la taxa a què fa referència l'article 4.4, els municipis poden establir preus 

públics per la prestació dels serveis determinats per les lletres a, b i e de l'article 3.1.» 

 

Així, d’acord amb la citada Llei 5/2003, els ajuntaments tenen l’obligació de redactar i aprovar 
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el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 

instal·lacions situades en terrenys forestals afectades per aquesta llei, amb la definició de les 

mesures de prevenció dels incendis forestals. 

 

El plànol de delimitació és l’instrument que defineix, entre d’altres, els subjectes obligats i les 

finques afectades pels treballs de neteja de franges de protecció perimetrals de 25 metres al 

voltant de les edificacions.  

 

Si be abans de l’aprovació de la Llei 2/2014 l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2003 i el Decret 

123/2005 imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana i 

edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari, amb l’aprovació de la 

citada Llei 2/2014 l’àmbit d’aplicació s’ha estès als nuclis, urbanitzacions o instal·lacions que es 

trobin en terrenys forestals o a una distància menor de 500 metres respecte la zona forestal, 

sense excepcions.  

 

 

1.3. Situació i entorn  

 

La Fatarella és un municipi pertanyent a la comarca de la Terra Alta, el terme municipal del 

qual ocupa una extensió de 56,52 Km
2
. Geogràficament el seu terme municipal limita al nord 

amb el municipi de Riba-roja d'Ebre, al nord-est amb Ascó, per l'est amb Mora d'Ebre, al sud 

amb Corbera d'Ebre i a l'oest amb Vilalba dels Arcs. Els tres primers municipis limítrofes 

pertanyen a la comarca de Ribera d'Ebre, i els altres, juntament amb la Fatarella, pertanyen a 

la comarca de la Terra Alta (veure el plànol núm. 1. Plànol de delimitació). 

 

Segons dades de l'any 2013, la població es concentra pràcticament en la seva totalitat al nucli 

de La Fatarella (99,71%). El petit percentatge restant de la població, es troba distribuït en el 

disseminat de les Camposines (0,29%).  

 

En la informació disponible de l’Institut Català d’Estadística (IDESCAT) es considera que és un 

municipi interior, amb una superfície de 56,52 km
2
 i una població de 980 habitants (segons 

dades del any 2017). El poble és constituït per les següents entitats: 

 

Nom de l’ens 

La Fatarella 

La Fatarella 

Les Camposines 

Disseminat les Camposines 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del web www.municat.gencat.cat. 

   

Segons la informació consultable a l’hipermapa (www.gencat.cat/visors/hipermapa.html) el 

terme posseeix dos àrees diferents, incloses ambdues dins el PEIN i la Xarxa Natura 2000. La 

primera zona es troba al NO del municipi i pertany als Tossals d'Almatret i Riba-roja (XN2000) i 

al PEIN Riba-roja. La segona zona situada al SE del municipi forma part de les Serres de 

Pàndols-Cavalls incloses dins el PEIN, i el Sistema prelitoral meridional que pertany a la Xarxa 

Natura 2000.  

 

Cal mencionar que dins el terme municipal trobem una clapa de forests pública propietat de 

l'ajuntament anomenada Valencians i Sant Francesc. 

http://www.gencat.cat/visors/hipermapa.html
http://www.municat.gencat.cat/
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D’acord amb l’establert en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10.03.95), el municipi de La Fatarella està 

declarat zona d’alt risc d’incendi forestal (durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 

de setembre, ambdós inclosos). A més a més, es troba parcialment dins del perímetre de 

protecció prioritària corresponent a Serres de Pàndols i Cavalls (ID22) i al corresponent a 

Berrús - La Fatarella - Riba-roja (ID21). Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el 

perill per incendi forestal és molt alt, i la vulnerabilitat moderada. 

 

 

2. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES MESURES DE 

PREVENCIÓ 

 

 

2.1. Treballs previs 

 

Prèviament al treball de camp s’ha realitzat una anàlisi dels elements i treballs de millora 

forestal susceptibles d’afectar les zones d’actuació dels plànols de delimitació, tot incorporant 

aquells ja previstos en els possibles perímetres de protecció prioritària per a la prevenció 

d’incendis forestals existents (PPP), plans de prevenció d’incendis forestals (PPI), instruments 

d’ordenació forestal (IOF), plans d’autoprotecció de les urbanitzacions o plans de prevenció 

d’incendis en les urbanitzacions o en les instal·lacions (PAU o PPU), pla d’actuació municipal 

(PAM) INFOCAT, document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) i/o altres plans 

d’actuació que susceptibles d’aportar elements per a la prevenció d’incendis.  

 

En aquest sentit indicar que d’acord amb la informació de la Direcció General de Protecció 

Civil, La Fatarella disposa del Pla INFOCAT, amb data d’homologació de 20/12/1999. 

 

S’han considerat les determinacions de treballs i estudis complementaris, especialment aquells 

derivats del planejament municipal, incloent dades d’interès per al plànol de delimitació (com és 

el cas de l’ordenació i planificació al voltant de les urbanitzacions, les classificacions i/o claus 

urbanístiques, la xarxa camins rurals i forestals, les activitats i instal·lacions existents o 

previstes en el medi rural i forestal, etc.). 

 

Indicar en aquest sentit que el planejament municipal de La Fatarella és regeix per un POUM 

aprovat el 03.02.1999; i que les classificacions i qualificacions definides en les mateixes s’han 

tingut en compte en l’elaboració del plànol de delimitació. Afegir, així mateix, que també s’ha 

tingut en compte el Catàleg de patrimoni i el Catàleg de masies i cases rurals, inclosos en el 

POUM. 

 

També s’ha incorporat la informació facilitada per l’ajuntament, i les entitats o associacions 

locals que han col·laborat en la identificació prèvia dels elements susceptibles a entrar en el 

plànol de delimitació com a subjectes obligats, així com les franges de protecció realitzades 

anteriorment, revisant l’existència d’un possible plànols de delimitació anterior. 

 

I s’ha constatat, amb l’ajut el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) 

(www.creaf.uab.cat/mcsc) i dels ortofotos 1:5.000 de l’ICGC, que al municipi de La Fatarella no 

existeix cap franja de prevenció d’incendis forestals. 

 

http://www.creaf.uab.cat/mcsc
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Finalment, s’ha realitzat la comprovació en camp, tant de les franges definides com de les 

corresponents urbanitzacions, nuclis de població, nuclis turístics i zones industrials que són 

subjectes obligats. 

 

 

2.2. Àmbit, requisits del plànol i identificació dels subjectes obligats 

 

L’àmbit d’estudi inclòs en el plànol de delimitació és el conjunt del terme municipal de La 

Fatarella. I dins d’aquests els elements o subjectes obligats que de forma genèrica s’han inclòs 

en el plànol de delimitació han estat  les urbanitzacions, nuclis de població, zones de sòl urbà, 

edificacions i instal·lacions on s’hi troben persones, animals o béns situades a menys de 500 m 

de la massa forestal.  

 

En general s’ha entès com a edificació els edificis amb ús residencial i les granges o 

explotacions agropecuàries, i com a instal·lació els edificis amb altres usos (indústries, 

restaurants, cases de turisme rural, cases de colònies, càmpings, gasolineres, ermites, locals 

públics, depuradores, deixalleries....) en les quals poden haver-hi persones, animals o béns 

amb valor significatiu de forma continua. 

 

També s’han inclòs en el plànol de delimitació les masies i edificacions incloses en el Catàleg 

de patrimoni i el Catàleg de masies i cases rurals, a excepció d’aquelles que es troben en estat 

ruïnós i/o molt deficient, tot i que, en cas de ser reconstruïdes i/o rehabilitades també seran 

considerades com a subjectes obligats. 

 

Tanmateix, però, destacar que de forma genèrica s’han exclòs les torres i línies de transport 

energètic, possibles hivernacles i elements de caire temporal, casetes de pou i petites casetes 

agrícoles o coberts aïllats, dipòsits, basses, sitges, preses, rescloses, etc.  

 

Amb aplicació d’aquests criteris s’han identificat els subjectes obligats que es relaciones a 

continuació, i es mostren en els plànols (veure plànol núm. 1). 
 

 

2.3. Establiment de franges de protecció perimetral i altres elements  de prevenció i 

protecció 

 

El buffer estàndard per a establir les franges de prevenció ha estat de 25 m en tots els 

subjectes situats a una distància menor de 500 m de la superfície forestal. Tanmateix, 

posteriorment s’ha creuat aquest resultat amb la informació respecte les masses forestals i les 

seves característiques, determinant així la necessitat real d’obertura (o no) d’una franja de 

protecció perimetral, o bé la necessitat tècnica d’ampliar aquesta franja.  

 

Indicar en aquest sentit que aquells subjectes localitzats a una distància inferior a 50 m entre 

ells s’han agrupat com un sol element. 

 

Els criteris que s’aplicaran per a l’execució de les franges de prevenció seran els següents: 

 

- Amplada: l’amplada mínima de la franja serà de 25 m. Aquesta amplada es podrà 

ampliar d'acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions, 

vents dominants i exposició a situacions d'alt risc d'incendi forestal. 

- Tractament de la vegetació: 
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1. Masses d’arbrat amb recobriment superior al 20% de cabuda coberta ocupada per 

arbres de més de 15 cm de diàmetre 

a. Realització d’aclarides fins deixar una densitat de 150 arbres/ha (distancia 

entre arbres de 8 m) i amb una fracció de cabuda coberta que no ha de superar 

el 35%. Es deixaran els arbres de millor qualitat i port, prioritzant sempre les 

espècies de més baixa inflamabilitat ( prioritzar les fagàcies –alzines, roures,...- 

front les coníferes – pins) 

b. S’evitarà sempre la continuïtat horitzontal de les capçades 

c. Poda de l’arbrar fins a 1/3  de l’alçada de l’arbra amb un màxim de 5 m i un 

mínim de 2,2 m 

d. S’eliminaran els arbres adults la capçada dels quals sobrepassi el límit de 

parcel·les o de la franja (distància idònia de 4 m per evitar la continuïtat 

horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents) 

e. Estassada selectiva del matoll, fins deixar un recobriment màxim del 15% 

(distància mínima entre les mates de 3 m) 

f. Es prioritzaran les espècies arbustives de poca inflamabilitat (llistat a l’annex 2 

del Decret 123/2005) 

g. Assegurar que no hi ha una continuïtat vertical entre els estrats arboris i 

arbustiu 

h. Els troncs dels arbres que siguin aprofitables per a fusta o llenya es deixaran a 

disposició del propietari del terreny o s’extrauran del bosc. 

i. Es prioritzarà la transformació en biomassa de les restes de les aclarides i 

estassades. De no ser possible l’aprofitament de la biomassa es trituraran, amb 

una mida d’estella inferior a 20 cm  i es deixarà uniformement repartit sobre el 

terreny. 

2. Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, amb un recobriment inferior al 20% de 

cabuda coberta 

a. Estassada selectiva del matoll fins obtenir el 35% de cobertura màxima de 

l’estrat arbustiu i arbres joves. 

b. Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 m entre ells, amb una distribució 

homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical 

c. Es prioritzaran les espècies arbustives de poca inflamabilitat (llistat a l’annex 2 

del Decret 123/2005) 

d. Es prioritzarà la transformació en biomassa de les restes de les estassades. De 

no ser possible l’aprofitament de la biomassa es trituraran, amb una mida 

d’estella inferior a 20 cm  i es deixarà uniformement repartit sobre el terreny. 

 

 

3. RELACIÓ NUMERADA DELS SUBJECTES OBLIGATS 

 

La relació dels diferents elements o subjectes obligats, d’acord amb els plànols adjunts, és la 

següent: 
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CODI NOM 
TIPUS 

D’ELEMENT 
DESCRIPCIÓ 

FRANJA 
REALITZADA 

SUPERFÍCIE 
TOTAL  

(m
2
) 

SUPERFÍCIE 
ACTUACIÓ 

(m
2
) 

PRIORITAT 
FASES 

EXECUCIÓ 

430568-1 La Fatarella Nucli  població Nucli de població No 121.068  27.172  1 1 

430568-2 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.597  1.264  3 1 

430568-3 
Mas de Quelo,  
Mas del Ros i altres Nucli  població Nucli de població No 23.906  10.074  1 1 

430568-4 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 5.841  2.889  3 1 

430568-5 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.104  1.109  3 1 

430568-6 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 7.181  1.522  3 1 

430568-7 La Fatarella Nucli  població Nucli de població No 10.819  2.626  1 1 

430568-8 La Fatarella Nucli  població Nucli de població No 2.956  1.801  1 1 

430568-9 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 4.096  0  3 1 

430568-10 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 7.858  3.330  3 1 

430568-11 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 2.996  170  3 1 

430568-12 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 2.684  219  3 1 

430568-13 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.511  514  3 1 

430568-14 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 2.463  331  3 1 

430568-15 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.616  1.030  3 1 

430568-16 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.629  1.849  3 1 

430568-17 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 6.514  1.506  3 1 

430568-18 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 7.066  640  3 1 

430568-19 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.304  1.196  3 1 
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CODI NOM 
TIPUS 

D’ELEMENT 
DESCRIPCIÓ 

FRANJA 
REALITZADA 

SUPERFÍCIE 
TOTAL  

(m
2
) 

SUPERFÍCIE 
ACTUACIÓ 

(m
2
) 

PRIORITAT 
FASES 

EXECUCIÓ 

430568-20 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 2.637  0  3 1 

430568-21 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 4.017  0  3 1 

430568-22 Cementiri de la Fatarella Instal·lació Cementiri No 10.740  2.414  1 1 

430568-23 Mas de l'Estanc Edificació Edificació aïllada No 5.325  263  3 1 

430568-24 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 4.004  2.477  3 1 

430568-25 Mas de Ferrereta Edificació Edificació aïllada No 3.138  0  3 1 

430568-26 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 4.105  1.910  3 1 

430568-27 Mas i corral de Catalino Edificació Edificació aïllada No 6.238  3.307  3 1 

430568-28 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 4.280  443  3 1 

430568-29 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.123  0  3 1 

430568-30 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 6.641  2.634  3 1 

430568-31 Subestació elèctrica Instal·lació Subestació elèctrica No 9.128  3.111  1 1 

430568-32 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.183  906  3 1 

430568-33 Mas de Burgo Edificació Edificació aïllada No 5.626  3.724  3 1 

430568-34 Ermita de Sant Francesc Edificació Edificació aïllada No 3.623  0  3 1 

430568-35 Santa Margarida Edificació Edificació aïllada No 3.143  0  3 1 

430568-36 Mas de Ramonet Edificació Edificació aïllada No 3.133  1.076  3 1 

430568-37 Caseta de Penya Edificació Edificació aïllada No 3.374  1.691  3 1 

430568-38 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.615  0  3 1 

430568-39 Caseta d'Agustí Edificació Edificació aïllada No 3.069  1.454  3 1 
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CODI NOM 
TIPUS 

D’ELEMENT 
DESCRIPCIÓ 

FRANJA 
REALITZADA 

SUPERFÍCIE 
TOTAL  

(m
2
) 

SUPERFÍCIE 
ACTUACIÓ 

(m
2
) 

PRIORITAT 
FASES 

EXECUCIÓ 

430568-40 Mas de Monet Edificació Edificació aïllada No 2.887  1.132  3 1 

430568-41 Mas de Giraldo Edificació Edificació aïllada No 3.064  0  3 1 

430568-42 Mas de Catalino Edificació Edificació aïllada No 4.109  0  3 1 

430568-43 Sant Bartomeu Edificació Edificació aïllada No 2.900  0  3 1 

430568-44 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.968  0  3 1 

430568-45 Indeterminat Edificació 
Granja i  
altres edificacions No 6.086  1.227  3 1 

430568-46 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 2.867  288  3 1 

430568-47 Mas les Ventes Edificació Edificació aïllada No 5.382  488  3 1 

430568-48 Mas de Rosset Edificació Edificació aïllada No 5.765  0  3 1 

430568-49 Mas de Palermo Edificació Edificació aïllada No 4.152  1.916  3 1 

430568-50 Indeterminat Edificació Edificació aïllada No 3.256  1.494  3 1 

430568-51 Mas de Feltre Edificació Edificació aïllada No 3.446  0  3 1 
  
Nota: la superfície total és la superfície delimitada per la línia exterior de la franja, mentre que la superfície d’actuació és la superfície forestal sobre la que 

caldrà actuar. 
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4. TRAMITACIÓ 

 

Tal com s’estableix en el punt 5 de l’article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures 

de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 

trama urbana: 

 

4.5. El procediment d’aprovació del plànol de delimitació s’ajustarà a la tramitació següent: 
 

a) Elaboració. 

b) Informació pública. 

c) Informe de la Direcció General del Medi Natural. 

d) Aprovació pel ple de l’ajuntament. 

e) Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

Així, un cop elaborat el plànol de delimitació i aprovat pel ple de l’Ajuntament, s’iniciarà la 

informació pública. Posteriorment serà necessari el corresponent informe de la Direcció 

General de Forests (abans de Medi Natural) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació (DARPA), i l’aprovació de definitiva pel ple de l’Ajuntament. I en darrera instància 

serà tramés al mateix DARPA, de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

5. CARTOGRAFIA 

 

La relació de plànols adjunta és la següent: 

 

1. Plànol de delimitació (topogràfic)   1:25.000  

2. Plànol/s de detall (topogràfic)   1:5.000 

 

 

Barcelona, setembre de 2018 

 

 

El coordinador de l’estudi 

 

 

 

 

 

Claudi Racionero 

Enginyer de Monts i Veterinari 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 II. ANNEXES 

 

Annex 1: Superfícies de les tipologies de vegetació de les franges de 

prevenció 



 

 

CODI 
Superfície 
total (m

2
) 

Superfície No 
forestal (m

2
) 

Superfície 
arbrada   <20 CC 

(m
2
) 

Superfície 
arbrada >20 

(m
2
) 

Superfície  
matollar (m

2
) 

Superfície 
total actuació 

(m
2
) 

430568-1 121.068  93.896  0  0  27.172  27.172  

430568-2 3.597  2.333  0  0  1.264  1.264  

430568-3 23.906  13.832  0  0  10.074  10.074  

430568-4 5.841  2.952  0  0  2.889  2.889  

430568-5 3.104  1.995  0  0  1.109  1.109  

430568-6 7.181  5.659  0  0  1.522  1.522  

430568-7 10.819  8.193  0  0  2.626  2.626  

430568-8 2.956  1.155  0  0  1.801  1.801  

430568-9 4.096  4.096  0  0  0  0  

430568-10 7.858  4.528  0  0  3.330  3.330  

430568-11 2.996  2.826  0  0  170  170  

430568-12 2.684  2.684  0  219  0  219  

430568-13 3.511  2.997  0  0  514  514  

430568-14 2.463  2.132  0  0  331  331  

430568-15 3.616  3.488  0  902  128  1.030  

430568-16 3.629  3.629  0  1.849  0  1.849  

430568-17 6.514  5.008  0  0  1.506  1.506  

430568-18 7.066  7.066  0  640  0  640  

430568-19 3.304  2.108  0  0  1.196  1.196  

430568-20 2.637  2.637  0  0  0  0  



 

CODI 
Superfície 
total (m

2
) 

Superfície No 
forestal (m

2
) 

Superfície 
arbrada   <20 CC 

(m
2
) 

Superfície 
arbrada >20 

(m
2
) 

Superfície  
matollar (m

2
) 

Superfície 
total actuació 

(m
2
) 

430568-21 4.017  4.017  0  0  0  0  

430568-22 10.740  10.258  0  1.932  482  2.414  

430568-23 5.325  5.325  0  263  0  263  

430568-24 4.004  1.527  0  0  2.477  2.477  

430568-25 3.138  3.138  0  0  0  0  

430568-26 4.105  3.441  0  1.246  664  1.910  

430568-27 6.238  2.931  0  0  3.307  3.307  

430568-28 4.280  4.280  0  443  0  443  

430568-29 3.123  3.123  0  0  0  0  

430568-30 6.641  5.182  0  1.175  1.459  2.634  

430568-31 9.128  7.453  0  1.436  1.675  3.111  

430568-32 3.183  2.277  0  0  906  906  

430568-33 5.626  3.577  0  1.675  2.049  3.724  

430568-34 3.623  3.623  0  0  0  0  

430568-35 3.143  3.143  0  0  0  0  

430568-36 3.133  3.133  1.076  0  0  1.076  

430568-37 3.374  1.683  0  0  1.691  1.691  

430568-38 3.615  3.615  0  0  0  0  

430568-39 3.069  2.089  0  474  980  1.454  

430568-40 2.887  2.070  0  315  817  1.132  



 

CODI 
Superfície 
total (m

2
) 

Superfície No 
forestal (m

2
) 

Superfície 
arbrada   <20 CC 

(m
2
) 

Superfície 
arbrada >20 

(m
2
) 

Superfície  
matollar (m

2
) 

Superfície 
total actuació 

(m
2
) 

430568-41 3.064  3.064  0  0  0  0  

430568-42 4.109  4.109  0  0  0  0  

430568-43 2.900  2.900  0  0  0  0  

430568-44 3.968  3.968  0  0  0  0  

430568-45 6.086  4.859  0  0  1.227  1.227  

430568-46 2.867  2.579  0  0  288  288  

430568-47 5.382  4.894  0  0  488  488  

430568-48 5.765  5.765  0  0  0  0  

430568-49 4.152  2.866  0  630  1.286  1.916  

430568-50 3.256  3.256  0  1.494  0  1.494  

430568-51 3.446  3.446  0  0  0  0  
 

Nota: la superfície total és la superfície delimitada per la línia exterior de la franja, mentre que la superfície d’actuació és la superfície 

forestal sobre la que caldrà actuar. 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
III.  PLÀNOLS  

 

1. Plànol de delimitació  d’àmbit municipal 

2. Plànol de detall de les franges de prevenció 
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